
 

 

      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 14.11. 2017 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne  14. listopadu 
2017 v klubu seniorů v suterénu domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise nebyla 
usnášení schopná po celou dobu jednání. 
 

II. Prezence 
 
Přítomny byly následující osoby:    Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně )                                                                     
                                                                       Vladimír Kauer 
                                                                 Ing. Břetislav Kvapil                 
                                                                        Lenka Maršálová Doleželová 
                                                               Mgr. Isabela Pospíšilová                                                                                    
Nepřítomni:         Pavel Mulák,     
                     Ing. Monika Orel 
                            Tomáš Pavlůsek  ( omluven ) 
                                                                                                                           
Hosté:   zástupce městské policie Olomouc a zástupce policie ČR 

                                                                                                              
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Na jednání byly schváleny zápisy ze schůzek konaných dne 12.9. a 10.10. 2017, komise 
byla usnášeníschopná po celou dobu jednání. 

 

IV. Projednávaná problematika 

 

Členové komise požádali zástupce policie ČR a městské policie o pokračování kontrol 

osobních aut parkujících na chodníku před  rod. domy na ul. Rybářské. 

 

Členové komise žádají sociální odbor MMOL o  zajištění intenzivnější terénní práce 

s osobami ( muž a žena), kteří stanují u žel. přejezdu na ul. Rybářské. Vzhledem k zimnímu 

období hrozí těmto osobám těžká újma na zdraví.  

 

Členové komise se žádají o prověření, proč dosud nedošlo k realizaci 3 parkovacích míst na 

ul Přichystalova u stávajícího multifunkčního hřiště, které měly být zrealizovány při 

výstavbě nových rodinných domů v ul. Reaganova. Při budování těchto nových rodinných 

domů byly zrušeny parkovací místa, která měla být nahrazena. Vzhledem k tomu, že ulice 

je téměř dokončena a v místě je absence parkovacích míst komise žádá,aby investor , který 

tuto lokalitu zajišťoval dokončil i parkovací místa. 

 

Členové komise opětovně požadují zajištění vyplevelení kruhového objezdu u BAUMAXU.  

 



 

 

 

Předsedkyně komise se zúčastní dne 12.12.2017 jednání ve věci žel. nadjezdu v ul. Holické. 

 

Nové požadavky 

 

 Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní se obrátil na KMČ se žádostí o 

stanovisko k prodeji nemovitých věcí v jeho vlastnictví  a to: 

            pozemku parc. č.  987/8 ostatní plocha o výměře 212 m2 

            pozemku parc. č.  987/10 ostatní plocha o výměře 661 m2 

            pozemku parc. č.  987/11 ostatní plocha o výměře 201 m2 

            vše v k.ú. Hodolany , obec Olomouc. 

 

 Předmětné pozemky se nacházejí při ul. Velkomoravské. Společnost ČOLOT a.s.                   

žádá o prodej těchto pozemků za účelem sjednocení vlastnictví. Žadatel je 

vlastníkem   navazujících  nemovitých věcí. 

 

Přítomni členové komise souhlasí s prodejem pozemků. 

 

 VI. Závěr 

 

Schůzka byla ukončena v 19:15 hod.   

 

VII. Místo a čas příští schůze 

 

Další schůzka se bude konat dne  12.12. 2017  v místnosti senior klubu v 1.PP. bytového 

domu Přichystalova 70.   

 

VIII. Podpis zpracovatele + předsedy 

 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   


